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c~H.P. Vilô.yet Kongresi 
Bu sabah t pla1ıdz 

Sabahki celsede Partinin Baı isi Ebedi Ş~fin aziz Ruhu t ·tkdis 
ve Milli Şef e,s~rsılnıaz bağlılık v P' şükranların ifadesi kabul olundu 

Vilayet idare lleqeti azaları öğleden' sonra 
seçilecek 

Bı!grııttaki
' ltalgan kon

solosunu. 
Ne yapmışlar ? 
Kahire 21 A. A. -

Beyruttaıı bildiriliyor : 
Akdenizdeki va7.iyetin in 

kişafı ve ltalyan muğlubiyd· 
leri Suriyede pek yakandan 

Cümhuriyet Halk Partisi mir.net ve şükranlarının arzı· Bütçe encümenine takip edilmektedir. Italyan 
Hatay Vilayet konı;:resi bu ni teklıf etmiş ve teklif alkış· B."hadlr, Şı•fik sabuncu, Mus pre!SlıJI arhK kalmamıştır. 
sabah saat 11 dt• Parti Mü- l11rla kal>ul edilmiştir. tafa Rasalı. Ömer Bölukb:ışı 
f,._ ttı·şı"nı ·ı·• Fahr .. ttin Tiridogy lu· B Abdurrahman Mursaloğlu; _ lk~günevel bkir ,otomobil ge• 

.. "' Bundan sonra aşveldıi· zınhsi y_apma ta olan ltalyau 

R
. t. d t 1 t he:.ap encümenine Cevdet 

nun ıyase ın e op anmış ır mlz Doktor Refik Saydama Selçuk,Doktor Talat Civelek kcnsolosu, berkesin yollarda 
f oplantıda Valimiz Şükrü ve Part·ı Genelsekreteri Dok du k d. · -ı k 

Kemal Falt:.y, Mehmet Şerif rup en ısıne gu ere 
So- kmensüer, hükum!t ve Par F .k · T" t~ · t 1 lA - d'l l • · - ·· tor ı ·rı uzere azım e · Gündüz. ve Rıza Okur,; Di· se am ver ı t emn gorunce 

ti. erkaA nı ve kazalardan o-elen fi ı:; ı · k halk b t · · l ~ gra annm çeKı mesıne a .. lek encümenine Cemil Baba· ın u .;empa ısını an a· 
murnessiller hazır bulunmuş· · ı · · t d' k · · t b·ı· d d rar ven mış ve rıyas~ ıva· Jırh, Azmiye Kuşçu, S ı lih ma. ıçm <> omo ı ı ur ura-
lardır. mom intihabına geçilmiştir. Ali Şelhum, Seydi O~uı, in· rak inmiştir. Konsolos oto • 

Celseyı aç,111 Purti Müfot y apılaıı intihaı: ta k 011 - ti.ıap olunmuşlardır. mobilin r arkasma bir Yunan 
tişimiz koııgr~nin mesaisine gr~ Rdsliğint• ıskeuderun Bu iutihaplnr da yapıldıktcln bayrağnım r~~m~Clildiğini ve 
başlamadan evvel Partin.izin Bel~diy~ Reisi Abdurrahma11 sonra enclimcıılerin mesaisi· 1 halkın

1 

keİıdisiıı~ bunun için 
Banisi E.bedı Şef Atati!rkiiıı Mursaloğlu, ikiııci Rt:isliğe ne başlaması kararlaşurıl· gJldüğÜnti görmüştür. 
aziz hatırnsrm tebcil için beş Bahri Bahadır, kfüipljklere mış ve saat 15 te toplanmak Suriyedeki Fransız me -
dakika ayakta ihtiram sükutu Cıı:;vdd Selçuk v~ Cenıil 13a üz~re celseyt." son verilmiş· murları arasında değişiklik· 
nu teklif etmiş ve bu kutsal ha,hrlı şeçilmişlerdir. Buse· tir. ler <1lmaktad1r. Emniyet mü· 
vazifenin ifas111dan sonra Par· çimi müteakip encüineıılerin Öğleden sonraki celat!de dürü Kolompati Fransaya 
timizin değişmez Genel Baş· intihabrnu geçilmi~ Jütçe, dil .. kler okunacak ve Vıla • çağmlmışbr. 

"kanı Milli Şef inöııüne Hata· hesap ve dilek encümenlerı yet idart! ht-y::ti azalan se· !'d fi • .ı 
• yın sarsılmaz bağlıhklarile in Lihap plunmuştur. çi i P.cı; ktir . ıVJareşaJ Pef en 
~~----~~~~~~---~ Alınan-tekliflerini 

kabul etmiyor l skenderuna benzin 
·ve petrol geldi 

Dün çıkarılan petrol ve ben· 
zinler 5100 tonılıır 

. 1 Hususi ~bir vaporla ıeti· 
Hatayda petrol v~ ben.t !rilen 2800 ton benzin ile 

zin işlerini daha genış1etmek 2300 . ton petrol dün vapur· 
ve bu iki maddenin umumi dan çıkarılarak depolara yer 
ihtiyacını karş1lıım~k ~zere ıeştirilmiştir. Bu mühim sto· 
Sokoni Vak um ş1rketı ta • kun vurudundan sonra ben· 
rısfmdan ısmarlanan petrol zin ve petrol satışwm daha 
ve benzinler. dün lskenderu sıeni~ mikyasta ve nim ıer 
na gelmiştir. be~t bıraktlmuı muhte.u.ıeldir 

• L 2 ' 2' 

Parti Meclis 
Grupunda 

Hariciye Vekıliıniz 
bir .saat süren bir 

«zahat verdi 

Türk Hava 
Kurumuna 

Teberrüae bulunan 
Zevat 

Türk Hava Kurumuna 

Edenin 
Veda ınektut>u 
Londra 24 A. A. 

Harbiyt: Ne.zaretiuden Hari
ciye Nezart"tiııe tayin edilen 
Bay Eden mesai arkadaşları 
na bir veda mektubu goıı · 
dererek lngiliz ordusunun kil 
ti ve nihai hesapiaşmada 
en büyük 4rolü oynıyacağım 
kaydetmiş ye demiştir ki : 

" - Mısardaki Nıi ordu 
sunun batı çölündeki parlak 
zaferi çok ~bırh bir hazır· 
hğm neticesidir. öir gün ge 
lecek bu zaferleri Avrupa 
klhlsında da göreceğiz. ,, 

lıalgan hezi-
meti yakın 

\ ltalya ıç şık an bi· 
l rioi kabtıl mecbu· 
t riye inde 
1 Londra 24 A. A. - ln 

Züril, 24 /\.A.- Röyt~r 

bildiriyor: 
İsviçre gazetelerinin Vişi 

deki muhabirlerinın bildirdik 
lt!rİne göre, Alınan teklifleri 
ne kar~ı Petenin verdigi son 
r~d cevabından sonra Vişi me 
hafüinde ve Fransız efkarın- 1 
da bir timid uyanmıştır. lie· 
çen haftaki hummalı Cfaaliyet 
sükuı1et bulmuş gibidir. Şu· 

na katiyen karıaat ediliyor• 
ki: aı 

M~reşal Peten, Fransız 
ordu ve donanmasının zara· 
rına ~e aleyhine yapılacak l 
bi~bjr t kijfl kabul etmİ)'.e· ı - ... 

SONOAKIKA 

Noel bayramı 
münasebetilet 
J)ün lngiıtereye hü 
cum yapılmadı 

Yurıanisfan 
Coşkun bir sevinç 
içinde çalkaoıyor 

Ati11a 24 A.A. - Ba~ve 

kil Metatksas, Haymara Li· 
nımn %8ptını bir kabine içti· 
ma1 e3nllsmda nazıdar:a bil· 
dirmiştir. Bütün Yunaııistlln 
bu parlak zafer dolayısile cof 
kun bir sevinç tezahürttlı içiıı 
de çalkanmaktadır. 

Noel bayramı ~münsıeb"· 
tile cephedeki askerlere on· 
binl~ce paket lu:diyeler ve 

1kışh\c iç Çftmaşırları gönderil 
melcte, bunlar Yunan kadın 
ları tarafından hazırlanmak
tadı!_. Cepbedelıci askerlerin 
çocuklarına da hediyeler ve 
rilmektedir. 

' Bır ita/yan 
'taburu daha 
Yunanlıların eline 

esir düştüi 
Atina 25 A. A. _ Yu • 

nan tt:bliğı : 
Cephelerde mevzii hare· 

kat büyük b!r muvaff akiyet· 
le ~~evam etmekte<lir. Evvel 
ki gün Himc.ıra limamnrn zap 
lı esnasmda zabitlerile bera 
ber teslim olan kara gömlekli 
141 ııci ltalyan taburundarı 
bsşka dun de bir ıtalyaıı ta· 
buru zabi~ ve asi:erlerilt- be 
rabt"r teslım olmuşlardır. Hi· 
marada çok büyük miktar • .:. 
da . harp malzemesi 1 aldık. 

Hipıara limanı lta~anlar 
tarafından çok iyi t tahkim 
edilmiş olan ikmci müdafaa · 
hattının müntehasına te kil 
etmekte idi. pu limanın ~ap ' 
tı~ Yunan kuvvetleriniu sa • 
hıl boyunca İlerlemeıioi ko
laylaşhracak amiller dendir. 

cektir. Petcnin verdiği -;;. 

vap siyasi Fransız mehafilin
de çok iyi ~karşılanmıştır. 

s 

Erzin canda 
Dün iki zelzele oldu 

Ankara 25 A.1; A. 

Aukl'lra 24 A.A. - (üm 
huriyet Halk Partisi Meclis 
Grupu bugün öğJeden sonra 
Hasan ' Sakanın Reisliginde 
t0plonmışt•r. Celse açılır açıl 
tııu kürsÜ}' t" gt"len Hariciye 
V f'\lc.i!i Şi.ıkrü Saracoğlu son 
hcyanatıııdan s .Hlra ge-çe:n 
oıı beş gün z1ı1rfrnda bi:ıi u· 
.lakadar edt"ıı har icı mesele· 
ler hakkmJu bir sa.ıttaıı faz 

teberruler devam ! tn ektedir. 
Dün v,.._ evvelki gün Hava 
kurumuna h'b ~ rijde bulunan 
:z:~vat ~unlardı .. : 

giliz matbuatı son harp vazi· 
yeti hakkında ~unları yazmak 
tadır : ,. 

" ltafyanın kati hezime· 
ti yakındır. Bu vaziyet l:arşı 
sanda acaba Almanya ne ya• 
pac~ktır '? İtalyanın ağır bir 
mağlubiye~e uğramasının Al· 
maııyaııııı işine geldiği mu• 
hakkakhr. 

J. ~ondra 25 A.A.- K~s· 
mi oir tsbliğe •.1öre, ' dun ak· 

~. '• J 
şat.ncı ve bu

1 
sabah şafak sükün 

ciye küdar ln~ilterenin hiç 

Erzincanda bu sa.ba h biri 
1,35 ve diğeri saat ikide 
şiddetli !ki yer sararntısı ol· 
muştur. Hasar yoktur. 

~ta süren izahat vermiş ve bu 
,-ınıda baıı hatiplerin sualle· 
ırine cı::vap vermiştir. Grup 
Hariciye Vekihnin bu izaha 
;!mı kafi görerek • aıifa ': '.ı J 
tuvib cylıuiştir. 

ıv7obil~·ecilik şirk~ti 
Yusuf Hacıali 
fbrahinı·Cemal ~anifa· 
turacı 

Suni Murtaza 
Ali Numıni 
Ali Hocaoğlu 

Lira 
ıoo 
100 

100 
100 
100 
200 

Türk Hava Kurumu bu 
humiyetli vatandaşlara kşek 
kür etmektedir. 

Bu hezirnet ya ltalyada 
çıkacak bir ih~ilal, )'• ~bir 
münferjd sulh akdı v~yahut 
Almaıı ist\la!ına maru:t kal • 
mak şekill~rin<len birik ııe· 

ticelenecektir. Almaıılarııı 
bu kış ortasında Br<!nner 
geçidinden İtalyayı iıtila et· 

c~ • ı.&• 

Yunanlılar bir yerinde hava hü~umu 
kaydediJmeıniş vq. Noel ge· 
cesi bu suretle rılarmsız geç YENl BtR MUVAFFAKI-
miştir. , 1 YET DAHA KAZANDıLAR 

"' Noel bayramı ıllÜ'4~sebeti l Af 25 A A . 
le bugüıı İngilteredc! hiçöır ~ ma : .- A~!P" rad 
gazete intişar etmiy.ektir. yosunun ueşrıyatına gore Yu 
. .,,_ _ .!' J 1'.._ 'lffl ~r~YUt ~rk~ cephc-
mesı çok guçtur. ..Bunun sıqde çok ruutWı\ birwııuvaf-
için en kesti~m,., yol F rans11 fa ki yet kaydt-ylemiş stratejik 
dan geçmektır. Bu ~uretlr. bıakımuıdan fevkalade ınüh' 
H. l .. ı .. · l 1 ıı r im 

ıt e':' yuz-r•~l e~ce vv~ man bir mevki ele geçırmişler· 
askorme yem bır m~şgale dir. Yollar ıtalyaıı ölülerile 
bulmu~ olacaktır. .. dolu.Jur. 



Sayfa-2-· 

Amerikarıın 
yardım işi 

Bütün Amerikada 
1 ÜnÜkı nıeselesi oldu 

Nevyork 24 A A.- Ayan 
azaSlndan bir zat t,zarar ve 
ziyanı lngiltereye ait olmak 
üzere Aınarikaıı gemilerile 
İngiltereye harp levazum yön 
derilmesine m:.isaade edilmt!· 

1 Çörçilin nut
kundan sonra 
İngiıiz ve Amerikan 
matbuatı ne diynr? 

Havalarda 
Dünkü ınuharebeler 

Londra 24 A.A.- İngi• 
Iiz Hava nezareti tebliğ edi· 
yor: Evvf"lki akşam Bingazi 
ve Berfe tayyare meydanla
rı ha va k" vvetleri miz tara· 
fmdan bombardıman edilmiş 
ve büyük infilaklar olmuştuı. 
Tobrul: ve • liğer askeri Üs· 

ter de bombardıman .!dilmiş, 
avcı tayyareleri bütün gün 
devriye uçuşu yapmışlardır. 

· sini istiyen bir teklifin 'parla· 
merıtoya verjleceğioc söyle· 
miştir. 

Gazetelerin yazdığına 
gör:, bütün Amerikalilar İn· 
ıiltereye lcüt)e halinde hyyare 
ve harp cnalıemesi verilmesi 
nu tarafdardır. 

Amerikada günde 
500 tayyare yapılacak 

Nevyork 24 A.A.- Cüm 
aurreiı,i Ruzvelte tayyare ima 
latının arttırılmusı hakkında 

yeni bir plan verilmiştir. Çok 
rizli tutu\an be plan tatbik e
dildiii takdirde Ame,ikada 
ıünde 500 tayyare iruah ka· 
bil olacaktır· Bu ~uretle imal 
ctdilecek tayyarelerin yansı 

lngihereye veriiecektir. Plan 
timdi Ruzvelt tarnfmdan ted 
kik edilmektedir. 

AmerikanJn Vişi el-. . 
çısı 

Liyon 24 A. A. - 8avas 
aj:msı bildiriyor: Jurn'\l ga· 
zetesi yakında Fransay11 ~e
lec~k olan Amerika büyük 
e çısı hakkında şunları yazı· 

yor: 
·'13iiyük elçi Ruzvcl tin ya· 

kuı .lo5tiarın.lan ve çok kıy 
metli bir adamdır. Yeni se· 
fir ausU5i \tir krovazörle F ran 
saya relmektedir. Bu, Roz· 
veltia Fransız dostluğuna 
vecdij'i ehemmiyeti gösterir. 
Ruzvelt Mareşal Pctene se· 
firle bir mesaj göndermek· 
t~dir. Buyülc elçinin biiyülc 

bir hüsnü kabull" mazhar 
olaccığmd an e .• ıiniz. Fransız 
ve Amerikan milletlerinin 
umumi vicdanlara daima be· 
raherdir. 

Pa~is sokaklarına 

a,sılan beyannaıne 

ltr 

Londra 2 l A.A. - Müı 
takil Frcınsız ajansı bildiri· 
yor: Soıı günlerde Paris su· 
kaklarme. bir takım beya·rına 

meler yapıştırılmıştır. Bu b. 

Londra 24A. A. - Çör 
çilin nutkundan bahseden 

·ıngiliz gazeteleri başta Tay· 
mis olmak üzere şu mütalea· 
lan lleri sürmektedirler : 

•· - Bütün ltalyau mille 
tinin Çörçilin hu çok sami· 
m; nutkunu iyi karşaladığma 
şüphe yoktur. Fakat Musoli 
ni ile asli sulh yapamıyac- • 
ğız. Biz hiçbir zaman ltalya .. 
mi11leti11i bir tek adamın ci
nayetinden mesut tutmadık. 

M usoJini, ltalyayı T l\rclu· 
to, Trablusugarp ve Ama • 
vuthıKta hezimet iistüııe he· 
zimete sokmuştur. ıtalyanm 
bin senelik tarihi buna isyan 

edecektir. " 
Nevyork 24 A. A. - Bü 

tün Amerikan gazeteleri, 
Çörçilin ltalyaya yaptığı hi· 
tabı büyü'- harfler le neşret· 
melctedirJer. Bu nutku bü -
yük bir takdirle karşılayrn 
Amerikan gazeteleri. ltalya
da pek yukmda bir ihtilal çı1'a 
cağını tahmin etmekte ve nut· 
kun tam zamanmda söylen
miş olduğu kancsatinde bu -
lunmalctadırlar. 

Papa 
Bütün dünyaya bir 

nutuk söyledi 
Ronııı 25 A. A. Noel bay 

ramı nıüııasebetile P.ıp.1 rad 
)O ile bütun düııyay~ titcıb:::n 
bir nutuk söyiemiştir. Pupa 
bu nutku rı,la bilhassa ~u nok 
biları tt'!barüz drırnuştir: 

•~.y eııi Avrupa nizumııım 
t'!Sas şartı şimdiki halJe, mil 
ktlt' ri bırbirinden ayının ki
ne karşı konınuş usull "r ol· 
nıa.lldlr. 

Cenubi arnavutlukta Jo· 
kuz ı;tayyareden mürekkep 
bir filomuz 50 İtalyan tayya 
reıile karşılaşarak muhare· 
beye tutuşmuş ve beşte biri 
nisbetiude at. olmasma rağ· 
men 9 rtüşman tayyaresi dü· 
şürr · eğ<~ muvaffak olmuştur 
İki 1ayyart>mİz kayıptır Bun· 

!ardan birinin pilotu paruşüt
le yere inerken ltulyaıılar ta· 
ra.fmdan n ıitralyöz ateş\ne tu 

tulmuş ve aldlğ\ yaralttnfan 
nıüteessiren ölıniiştlir. hal· 
yanlar ikınci defa o~arak böy. 
le bir u,,ul tatbik etmiş ve 
paraşütle inen tayyareciyi öl· 
dür nüşlerdir. Bu sıstem hal· 
yaıılaı ırı ispanyada tatbik et· 
tikleri usuldür. 

Loudril 25 A./\. - Evvel 
iri akşam Alman tayyarelt:ri 

ninl\ılançester şehrine yaptık 
ları akının şiddetine rağmen 

insan zay1a tı ttı olmuştur. 

Yunan cephesinde düş· 
mamn h\çbir bava faaliyeti 
olmamıştır. 

Şimali lrl,,nda Üzerinde 
uçan düşman tayyareleri bir 
kaç bomba ntm ~l.ırsada bun 
!arın hepsi tarlaları:ı duşın üş 

ve lıiçhir basar kaydedilme· 
mis tir. 

170ltalyan tayya 
resine mukabil 14 
Jngi!iL tayyares1 

Londra 24 A.A. - Hava Ezici bir yük altrn Ja bu· 
lunan v e r.nterıı8S}'<.tn<tl an· Nezar..:tinin neşrettiği bir 

1 
· hd ' d tebliöe <""Öre son Trablus 

aşına~ııgı te ıt e eu ve ~ t. ' • . 

lb · ı · · · k• gaı p muharebelerıııde ımhd su preıuıpıer ııı ım ansız .. . . 
bir hale koyun itiruatsu.:hğt edııen lta~yan tavyareierrnın 

l l d K 
r anPo• 170 tir. Buna nıuka· 

t. b lkt t " ld y bu Iugılız ZdV,8h ~ayam hay· 
karşı çare mlunma ı ır. uvl . . . . 
ve ın .a .ın u~ un o ugu d 

1 iddiasrna karşı zafer lazım· retl ~ 
4 

derece de a~bo up 
d ya naz 1 tayyare ~n ı arel• 
ır. tir. Arnavutluk cephe.;inde-

Düııya. t•konomi sahasın 

d k. 
1 1 . 0

_nu··ne de vaziyd heult:n hemen bu 
a ı an aşrııaı ıgım 

nun aynıdır. 
geçilmelidir. ı na 'PElıN FZ 

Hodbinli~e ve kuvvete gü- Gündüzde 
venip za;! ım11P.tlere karşı 

yapılan tecavüziiıı bertaraf Bu akşamdan itibaren iki şahe· 
edilmesi gt•rektir .• ser film birden Gece .ınahfa· 

Papa, bu büyük hakikat rı ve Çöl Kur•kolu bu ;ki gü-
lerin bugünkü silah şakırtı· zel filmi görmek flrsahnı ka· 
ları araamda duyulmasını te çırmaymız. 1 

menni etmektedir. 
""'... ...... ~ Neşriyat Müdüru 

Selim ÇELENK 
C.H.P. matbusa ANTAKYA 

YENIGON 

Denizlerde \ Balık avı,müza 
1 d Italyan g·emisi gedeesi 

batırıldı Hatay Defterd~rlığmdan: ; 
Londra 24 A·A.- lngi· Süveydiye nahiyesi sahille-

liı Amirallık dıur~si tcbl iğ ri ile Ası nehrinin Süveydiyt> 1 

ediyor: nahiyesi hududunda cari ve 
Bugün öğleden sool'a bir denize munsııb olan kısmında J 

torpidonun bima yesinde .. se- avlanacak olan balıklardan: 
yahat eden üç Italyan ~emi alınacak saydiye resminin ki· 
sine rasthyan hücum botlal't· nunusanı 940 ten 31 kanunu 
mız bunlara torpillerle hü- evvel 943 tarihine kadar üç 
cum ederek 3 tooluk bir ge sene müddc-tle açık arttırma-

ya koııulrr.us isede talip zu· 
miyi~erhava ve 6 bin tonluk 

. . . . hur etıııediğinden 17·12·940 
dığer bır gemıyı de batırmış· t ' h: d ,26 12 940 l d arı , n e:ı - - per 
arLır.d 

24
.A A Ak..J şt•mbe gür.ü saat l J e kadar 

on ra . . - .•.;ıe· 

. l .1. f .1 A . ll y i uzatılmıştır. . 
nız ogı ız ı osu mıra ıgı· ·r ı· 1 h d ı · b' 

• • • • • •• A a ıp.erın e e ı mu aın 
mn bıldırdıııne ?ore 21 ka· a meni olan 435 liranın yiizde 
uunu evvel\.gecesıTrab_lusgarp ' 7 ,SO nisbetinde ilk teminat 
Lııuanı son derı~ce şıddetle l akçalarını yevmi mezkurdan 
ve ınuv:1H~kiyetle bombardı· : evvel mal sandığına yatırarak ' 
mttıı edılmış ve antrepolar arttırmaya iştirak etmeleri. 
berhava olınu~t.ur ~ Şartnameyi görır.ek isti • 
Garazynnının rapo- yenlerin varidat gMüdürlüğü· 

r undan sonra . ne müracaat etmeleri İfan O· 

Atiııa 25 A. A. - lunur. 
Trablustaki lt<:&lyan ordulari 
Baş ·umandam rvlureşal Ga · 
razyaninin Musoliniye verdi· 
S!i raporu tahlil eden E-;tiya 
gazett"~i .iiyor ki . 

" · lltdya ile 'frablus 
arasındaki muv~saiat in ·ıtaa 
uğramı\'tır. Trablusta bulu • 
nan 350 bin kişilik ltaly an 
ordu!U 15 günde 40 bin esir 
30 bin ölu ve yarah vısrdigi 
gibi, hurp nıalzem .. sinin bü· 
yük bir kısmını da k •• bey· 
\emiştir. Faz.la olınok ltalyan 

ordus,:nun maneviyatı cfa kı· 
rı lmışhr. " 

~ 

Buğday satın 
u.lınacak 

1 Hatay Jan far "" oir· 
likleri için 226 hin kilo buğ 
day mü ~a.vi ıki partide ve: ka 

p3lı zarf usulile satın alma· 
caktır: 

2 - - Sahn ah nacak her ~ 
ti 113 birı kilo buğrlaym mu 
henımen bedeli (9605) lira· 
dır. Muvakkat teminau 720 
lira 38 kuruştur. 

3 ~ Birinci partinin iha· 
lesi 8 ikinci kanun 941 çar 
şamba günu saat 14 de ikin 
ci parti 113 bin kilo buğda 
yın ihalesi 13 ikinci kanun 
941 p ızartesi günü saat 14 
de icra kılmacaktu. 

Möble gaptırı 
laca.k 

İskenderun Giimrükleri Ba$ 
ıııiidürlüğü Satın alma komis 
yonunc.!aıı: 

1 -- İskenderun gümrükle· 
r: Başmüdürlüğü miilbaka tı 
için masa, dolap, sandaıya v~ 
sairt> gibi 34 parça mafruşa 
!m yııptırılması cksıltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 
l108 lira olan bu mefruşat 27, 

12,940 cuma gunu -•t 1A te 
ihale edi lecektir. 

3 -Talip olanların yüzde 
7,5 pey akçalarinı İskenderun 
gümrük V'.!znesinc )8hrarak 
eksiltmeye iştirak etmeleri 
ve fenni sartname ile rt:aim· 
leri gcrm.::k isteyenlerin her 
gün komisyonumuza miiraca 
atlan ilan olunur. 

ilan 
Süveydiyenin hacıhabip· 

li köyündeki bak ve babç;:
ltırde bulunan 1940 sen"!si gar 
tıınesiııi iha!e alan Antakya· 
nan kardeşler mahallesinden 
ibrabim dökmeci ihale bede 

lini yatırmadığmdan dolayı 
2490,..sayılı kanuna ~nazaran 
ihale feshedilerek yeniden 
müzayt:d~ye çıkarılmıştır. Ta 
lip olanların 26- 12 - 940 ~ 
perşembe günü saatl lde mu-: 
vakkat temin:!thrile birlikte 
Defterdarlığa roüracntları İ· 
an olunur~ 
Barsak satııı-

alınacak 

4 - Talip olanlar teminat 
lam.ı ve musaddak vcsikal.ı 
rile tetı..lif mektupla1 ım, tayin 
olunan g·fode ihaleden oır 

:>aut ev-.el Arıtakya kışlasın· 
da müteşekkil sııtmalma ko· Türk Hava Kurumu Baş• 
misyonuna tevdi etıni~ olmaia kaolığından: 
rı lazımdır . 1 - fürk Hava Kurumu 

tarafından Knrban b•yramm 
5 Şartnnmeyi ~Örmek da toplımacak ba,.arsaklHr a' 

l'stı' y .. nler L .. vazıın Mu··du"r l§ " "' çık arttırma il"" sahlacaklu'. 
lügün~ miıracaatları . 2 - Arttarrna 27,12,940, 

yannamdcrd~ İngiltere Fransa 
mn düşmanı obırak gösteril· 
nıekte v~ Fransız tayyareci· 
ı..,rinin Alman ordusuna gö· 
atıllü yazılmaları tavsiye olnn 
•aktftdır. Beyannameler bir 
saat içinde Ye Alman polis· 

ı~rinin ıözü önünde ym. 
mıştır. Bu hareiıtet halle tara 
fı odan tasvip olunmuştur. J&IC ________ ;m= .. mıı•IİWIP"-.-.111110~-----l!Jl--UQ cuma ~ıinü aal'\ l 16 Ja Ul&J 

. 

Hemşeri I 
Kurban bıyramanda kesec~ğinlkurbanın derisini ve bar 

sağını Türk .Hava Kurunıuna vermekle hem işlediğin se-
V•P katlanmış, hem de Hava kuvvetlerimize yardı •. 

tDiı olatakatn. 
Bayr1m aünü kapma gelecek memura makbuz mukabi· 

liade bwıJara &el!im otm~yi unutma, 

Zeytin qağı satılacak 
Milli Emlak Müdürlüğunden: 
Cinsi Mikdarı MuhPmm~u 

kılo ur. Kıymeti 
Zeytin yağı 350 91 Lira 
Zeytin yaği 31 750 9 liru 8) kuruş 

Y 1 .. rıda yaıılı zeytin ;vrığları açık arttırma suretile 
nıüzayedeye çıkarılmıştır· Talip olanJ~rm temint1tlarile 
b;rliktt! 28,12,940 cuınaertsi günü saat 11 de ddterdarlı
ia mür•caatları. 

camide Kızılay Kurumu met 
kezinde yapılacaktır. 

3 Muvakkat te ıniıı1tt 1 
liradır. 

4 - Şartnameyi görııı'"" 
istiyenler ht'rgün "'Yenigüıı" 
gazt-tesi idaresine miiraca•t 
edebilirler. 

5 - Taliplerin muayY4'~ 
gün ve sc;attc Kızılay ıne'" 
zinde hazır bulunmaları, 

f 


